
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

24.09.2020 р.         №147-р 

 

Про скликання сорок шостої сесії сьомого  

скликання Татарбунарської міської ради 

 

 Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини восьмої 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 

 1. Скликати сорок шосту сесію сьомого скликання Татарбунарської 

міської ради 02 жовтня 2020 року о 14.00 годині в залі засідань міської ради. 

 2. Рекомендувати на розгляд сесії порядок денний (додається). 

 

 

Голова міської ради      А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок денний  сорок шостої сесії сьомого скликання 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року 

№ 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік». 

2. Про приватизацію квартири № 8 в житловому будинку по вул. В.Тура, 34 а  

за заявою Власенко Ніни Іванівни. 

3. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0153 в м.Татарбунари за заявою 

фізичної особи – підприємця Долгополи Надії Павлівни. 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Карпова Анатолія Омеляновича. 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Карпової Килини Дмитрівни. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кулаксиз Ніни Дем’янівни. 

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Місержи Оксани 

Олександрівни. 

8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Ільченко Світлани 

Павлівни. 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Сироти Надії 

Володимирівни. 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Федорової Марії 

Степанівни. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Татарбунари для надання в оренду за клопотанням Вихристюк Ганни 

Кирилівни. 

12. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Кирган 

Людмили Вікторівни. 

13.Про припинення права власності на земельні ділянки та втрату чінності 

рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 14.10.1994 

року №175 за заявою Лисенка Олександра Володимировича. 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, за клопотанням Гладаренка Миколи 

Миколайовича. 

15.Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 10.10.2008 

року № 414-V за клопотанням Куруч Олександра Васильовича. 



16.Про внесення змін до договору оренди землі за клопотанням Алєксєєнко 

Людмили Іванівни. 

17.Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 


